
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

144/2008. (XI. 7.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez

és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás

A támogatás célja

1. §

Az in téz ke dés cél ja az er dé sze ti ága zat tech no ló gi ai
szín vo na lá nak ja ví tá sa, a gép park fej lesz té se és kor sze rû -
sí té se az elsõ ki vi tel tõl a fa ki ter me lé si sza ka szig, be le ért ve 
a fa ki ter me lés gé pe it is.

Fogalmak

2. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) erdõ: az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl szó ló

1996. évi LIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Evt.) 5. §-a, va la -
mint az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl szó ló 1996. évi
LIV. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról szó ló 29/1997.
(IV. 30.) FM ren de let 3. § (1) be kez dé se sze rint meg ha tá -
ro zott te rü let;

b) er dõ gaz dál ko dó: az a ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gazda -
sági tár sa ság, aki az Evt. 13. § (1)–(2) be kez dé se sze rint
– az er dé sze ti ha tó ság ként el já ró Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve (a to váb bi ak ban:
 erdészeti ha tó ság) ál tal – nyil ván tar tás ba vett er dõ gaz dál -
ko dó;

c) üzem terv: az Evt. 26–27. §-a sze rin ti üzem terv;
d) elsõ ki vi tel: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej -

lesz té si Alap ból az er dé sze ti po ten ci ál hely re ál lí tá sá ra
nyúj tan dó tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá -
lya i ról szó ló 32/2008. (III. 27.) FVM ren de let 2. § 5. pont ja 
sze rin ti te vé keny ség;

e) õs ho nos fa faj: a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt
 fafajok.

(2) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan -
szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren -
de let (a to váb bi ak ban: Vhr.) sza bá lyai al kal ma zan dók.

A támogatás jellege és tárgya

3. §

E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he -
tõ igény be a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott Gép ka -
ta ló gus sze rin ti gép vál to za tok alá tar to zó er dé sze ti gé pek
és tech no ló gi ai be ren de zé sek (a to váb bi ak ban: gép) be -
szer zé sé re.
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alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
                                                                           fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.

                                                                                          ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el -
                       jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:



A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult az az er dõ gaz -
dál ko dó, aki

a) er dé sze ti, egyéb er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get,
fa ki ter me lé si te vé keny sé get vé gez, és

b) leg alább 50 ha olyan er dõ te rü le ten gaz dál ko dik, amely
ma gán tu laj do nos nak, vagy azok tár su lá sá nak, ön kor mány -
zat nak, vagy azok tár su lá sá nak a tu laj do ná ban van.

(2) Ha az er dõ gaz dál ko dó in du ló vál lal ko zás, ak kor a
tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg nyi lat ko -
zat ban vál lal ja, hogy leg ké sõbb a be ru há zás be fe je zé sét
kö ve tõ elsõ tel jes nap tá ri év ben meg fog fe lel ni az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(3) Az er dõ gaz dál ko dó nak a 2008-as tá mo ga tá si ké re -
lem be nyúj tá si idõ szak ban ér vé nyes er dõ gaz dál ko dói
üzem terv vel, 2009-tõl kez dõ dõ tá mo ga tá si ké re lem be -
nyúj tá si idõ szak ban az er dõ gaz dál ko dó nyil ván tar tás ba
vett er dõ te rü le te i re vo nat ko zó an az er dé sze ti te vé keny ség
vég zé sé nek en ge dé lye zé sé rõl szó ló er dé sze ti ha tó ság ál tal
ki adott ha tá ro zat tal kell ren del kez nie.

(4) A tá mo ga tott gé pe ket az utol só ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott leg alább 5 évig ren del te té sé nek
meg fe le lõ en, a vo nat ko zó en ge dé lyek és elõ írá sok be tar tá -
sá val kell hasz nál ni, üze mel tet ni.

(5) Nem jo go sult tá mo ga tás ra azon (1) be kez dés sze rin ti 
jogi sze mély, amely ben az ál la mi tu laj don ará nya el éri
vagy meg ha lad ja az 50%-ot.

A támogatás mértéke

5. §

(1) Az er dõ gaz dál ko dó ál tal igé nyel he tõ tá mo ga tás
össze ge tá mo ga tá si idõ sza kon ként leg fel jebb 735 ezer
 eurónak meg fe le lõ fo rint összeg le het.

(2) A tá mo ga tás mér té ke a be ru há zás összes el szá mol -
ha tó ki adá sá nak 50%-a.

(3) A be ru há zás el szá mol ha tó ki adá sai nem ha lad hat ják
meg a Gép ka ta ló gus ban sze rep lõ re fe ren cia árat.

A támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) ál tal rend sze re -
sí tett for ma nyom tat vá nyon, pos tai úton, a 2008. év ben no -
vem ber 15-tõl 2008. de cem ber 31-ig, majd 2009-tõl éven -
te áp ri lis 1. és 30. kö zött le het be nyúj ta ni az MVH, er dõ -
gaz dál ko dó la kó he lye, vagy szék he lye sze rint il le té kes
me gyei ki ren delt sé gé hez.

(2) E jog cím ke re té ben egy er dõ gaz dál ko dó, egy tá mo -
ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ szak ban, egy tá mo ga tá si ké -
rel met nyújt hat be.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem ben meg kell je löl ni a gép
üzem be he lye zé sé nek ter ve zett idõ pont ját és tá ro lá sá nak
he lyét.

(4) A Vhr. 27. § (1) be kez dés e)–f) pont ja i ban megha -
tározott összeg ha tár tól füg get le nül, ki zá ró lag pénz ügyi
ter vet kell el ké szí te ni, és azt a tá mo ga tá si ké re lem mel
együtt kell be nyúj ta ni.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem az ér de mi ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé ig bár mely idõ pont ban rész ben vagy egész ben
vissza von ha tó a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló
2007. évi XVII. tör vény (a to váb bi ak ban: El já rá si tör vény) 
43. § (1) be kez dé sé nek fi gye lem be vé te lé vel. A tá mo ga tá si 
ké re lem rész le ges vissza vo ná sa ki zá ró lag gép re, a hoz zá
kap cso ló dó da rab szám ra, il let ve a hoz zá kap cso ló dó
összeg re vo nat koz hat.

(6) Amennyi ben az er dõ gaz dál ko dó õs ter me lõ vagy
egyé ni vál lal ko zó, a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni
kell az ér vé nyes me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány
 hiteles má so la tát, il let ve az egyé ni vál lal ko zói iga zol ványt 
ki ál lí tó szerv iga zo lá sát a vál lal ko zói te vé keny sé gi kö ré rõl 
és az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ér vé nyes sé gé rõl.
 (7) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell a ren de let
1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za to kat, bi zo nyít vány má so la tot.

(8) A ké re lem nek tar tal maz nia kell a tá mo ga tás ból be -
szer zen dõ gép Gép ka ta ló gus sze rin ti kód ját, mennyi sé gét,
il let ve a be szer zés ter ve zett árát.

A támogatási kérelem elbírálása

7. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH az El já rá si tör -
vény 32. § (1) be kez dés c) pont ja sze rint rang sor ál lí tá sá -
val, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti pont rend szer ala pul vé -
te lé vel bí rál ja el. 

(2) A tá mo ga tá si ké re lem el fo ga dá sá hoz leg alább
15 pont szük sé ges.

Kifizetési kérelem

8. §

A ki fi ze té si ké rel met
a) a 2009 év ben
aa) jú li us 1–31., 
ab) ok tó ber 1–31.;
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b) a 2010. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) ja nu ár 1–31.,
bb) áp ri lis 1–30.,
bc) jú li us 1–31.,
bd) ok tó ber 1–31. 

kö zött le het az MVH-hoz pos tai úton be nyúj ta ni.

Jogkövetkezmények

9. §

(1) Amennyi ben az er dõ gaz dál ko dó ár be vé te le éves
szint en 30%-ot meg ha la dó an ma rad el a pénz ügyi terv ben
vál lalt ár be vé tel tõl, úgy a 30%-ot meg ha la dó csök ke né sen
túl min den el ma ra dás sal érin tett évre szá za lék pon ton ként
a tá mo ga tá si összeg 0,3%-át kell vissza fi zet ni.

(2) Amennyi ben az 1. szá mú mel lék let ben a nyi lat ko -
zat tal alá tá masz tott pon to zá si szem pon tok el len õr zé se so -
rán ki de rül, hogy az er dõ gaz dál ko dó nem va lós ada tot
szol gál ta tott, úgy a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat lan
igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, és az er dõ gaz dál ko dó
tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

(3) Amennyi ben az er dõ gaz dál ko dó er dõ te rü le te a 4. §
(4) be kez dé sé ben fog lalt üze mel te té si idõ szak alatt 50 ha
alá csök ken, úgy a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, és az er dõ gaz dál ko dó
tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

(4) Amennyi ben az el len õr zés so rán ki de rül, hogy az er -
dõ gaz dál ko dó a 4. § (4) be kez dé sé ben fog lalt üze mel te té si
kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, ak kor kö te les a már fel -
vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett
 támogatásra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni, és
az er dõ gaz dál ko dó tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

Záró rendelkezés

10. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból nyúj tan dó, a
 vidéki gaz da ság és la kos ság szá má ra nyúj tott alap szol gál -
ta tá sok kö ré ben a kis tér sé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok
fej lesz té sé re igény be ve he tõ tá mo ga tá sok rész le tes fel té te -
le i rõl szó ló 9/2008. (I. 24.) FVM ren de let 10. §-a a kö vet -
ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, és a § ere de ti szö ve ge
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A 2008. már ci us 1. és má jus 1., va la mint a 2008.
má jus 12. és jú ni us 9. kö zöt ti tá mo ga tá si idõ szak ban be -
nyúj tott tá mo ga tá si ké rel me ket e ren de let 2008. ok tó -
ber 4-tõl ha tá lyos 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
pon to zá si rend szer alap ján kell el bí rál ni az zal, hogy e ren -
del ke zés al kal ma zá sa nem érin ti azon ügy fe lek tá mo ga tá si 
jo go sult sá gát, akik tá mo ga tá si ké rel mü ket az an nak be -
nyúj tá sa kor ha tá lyos fel té te lek nek meg fe le lõ tar ta lom mal
be nyúj tot ták.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról szó ló 
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 27. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 144/2008. (XI. 7.) FVM ren de let hez

Ér té ke lés

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja
Ma xi má lis
pont szám

Szak mai szem pon tok

Az er dõ gaz dál ko dó vagy az
al kal ma zott szak sze mély zet
kép zett sé ge

fel sõ fo kú Bi zo nyít vány másolat 10

kö zép fo kú Bi zo nyít vány má so lat 5

A be ru há zás ke re té ben meg vá sá rol ni
kí vánt gé pek mind egyi ke 1-es
kor sze rû sé gi mu ta tó val sze re pel a
gép ka ta ló gus ban

Gépkatalógus 10

Szer ve ze ti tag ság: TCS tag ság vagy
er dé sze ti szak mai szer ve zet ben tagság

Tag ság iga zo lá sa 10

Leg alább 50%-ban õs ho nos fa fa jú
er dõ te rü le ten gaz dál ko dik (3. szá mú
mel lék let)

75,1%–100% Or szá gos Er dõ ál lo mány Adattár 12

50%–75% Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár 6

Össze sen: max. 42 pont

Ho ri zon tá lis szem pon tok

A ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap át lag lét szá má nak szint en
tar tá sa (leg alább 1 fõ)

8

A ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap át lag lét szá má hoz ké pest
a fog lal koz ta tot tak szá má nak bõ ví té se 
a fej lesz tés ha tá sá ra

Igényelt támogatás össze ge/új
mun ka he lyek szá ma

0–25 000 000 Ft/új mun ka hely 16

25 000 001–50 000 000 Ft/új
mun ka hely

14

50 000 001–75 000 000 Ft/új
mun ka hely

12

75 000 001–100 000 000 Ft/új
mun ka hely

10

100 000 001–125 000 000 Ft/új
mun ka hely

8

125 000 001–150 000 000 Ft/új
mun ka hely

6

150 000 001–175 000 000 Ft/új
mun ka hely

4

175 000 001 Ft/új mun ka hely fe lett 2

Az er dõ gaz dál ko dó részt vesz az erdõ 
kör nye zet vé del mi prog ram ban. A
tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor
ér vé nyes helyt adó, vagy rész ben
helyt adó tá mo ga tá si ha tá ro zat tal
rendelkezik.

8

Az er dõ gaz dál ko dó szék he lye vagy
lak he lye

A Vhr. sze rin ti hát rá nyos hely ze tû
te rü le ten van.

Vhr. 3. § 14. pont alap ján 8
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja
Ma xi má lis
pont szám

Ha az er dõ gaz dál ko dó nem
ter mé sze tes sze mély

A he lyi Ci gány Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat vagy me gyei Ci gány
Ön kor mány zat nyi lat ko za ta ar ról,
hogy tá mo gat ja a be ru há zást

Nyilatkozat 3

Nõk fog lal koz ta tá sa

A fog lal koz ta tot tak szá má nak több
mint 50%-a nõ

Nyi lat ko zat 3

A fog lal koz ta tot tak szá má nak
20–50%-a nõ

Nyi lat ko zat 2

A fog lal koz ta tot tak szá má nak
ke ve sebb mint 20%-a nõ

Nyi lat ko zat 1

Csök kent mun ka ké pes sé gû
fog lal koz ta tá sa

Nyi lat ko zat 3

Ha az er dõ gaz dál ko dó ter mé sze tes
sze mély

Az er dõ gaz dál ko dó nõ vagy
fog lal koz tat nõi mun ka vál la lót

3

Az er dõ gaz dál ko dó roma szár ma zá sú Nyi lat ko zat 3

Az er dõ gaz dál ko dó csök kent
mun ka ké pes sé gû vagy fog lal koz tat
csök kent mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la lót

Nyilatkozat 3

Pénz ügyi terv

Ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ gaz da sá gi társaság

A vál lal ko zás pénz ügyi ter vé nek
ko he ren ci á ja

Be fek te tett esz kö zök vál to zá sa 1

Sa ját tõke vál to zás a be ru há zás
idõ tar ta ma alatt

1

Ér ték csök ke nés vál to zá sa 1

Sa ját tõke vál to zá sa mû köd te té si
idõ szak alatt

2

Vál la lat ér té ke lés

Er dõ gaz dál ko dás ból szár ma zó
ár be vé tel aránya

2

Net tó ár be vé tel ará nyos adó zás elõt ti
ered mény

2

Pénz ügyi terv va ló ság tar ta lom
vizs gá la ta

Er dõ gaz dál ko dás ból szár ma zó
ár be vé tel aránya

2

Net tó ár be vé tel ará nyos adó zás elõt ti
ered mény

2
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja
Ma xi má lis
pont szám

Ha az er dõ gaz dál ko dó be nyúj tást
kö ve tõ 3 év ben re a li zált ár be vé te le,
a be nyúj tás évé ben ter ve zett
ár be vé te lé hez ké pest a nö vek mé nyek
ér té ke meg ha lad ja a tá mo ga tás
1,2-sze re sét, ak kor 2 pont, ha 1,2 és
1 kö zött van, ak kor 1 pont, kü lön ben
0 pont. A kö te le zett ség vál la lás
tel je sí té se az alábbiak szerint
értelmezendõ, illetve számolandó:

( ) ) )
,

a a a a a a

támogatás

1 0 2 0 3 0
1 2

- + - + -
³

Ahol a0 a be nyúj tás évé ben, a1, a2,
a3 pe dig a be nyúj tást kö ve tõ 3 üz le ti
év ben re a li zált ár be vé tel vagy
adó alap ba be szá mí tott bevétel.

2

Pénz ügyi terv üze mel te té si-
ha té kony sá gi vizs gá la ta

A bá zis év hez ké pest a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tá sá nak évé tõl
szá mí tott 4. évre a vál lal ko zás ál tal
vál lalt er dõ te rü let nõ, ak kor
5 szá za lék pon ton kén ti nö ve ke dés re
1 pont adható, de maximum 5 pont.

5

Össze sen: max. 58 pont

Mind össze sen: max. 100 pont

2. szá mú mel lék let a 144/2008. (XI. 7.) FVM ren de let hez

(A fel so ro lás a gép ka ta ló gus ban ta lál ha tó gép vál to zat azo no sí tó szá mot és meg ne ve zést tar tal maz za.)

1111 Ke re kes trak to rok 
1112 Lánc tal pas trak to rok
1113 Gu mi he ve de res trak to rok
1911 Hom lok ra ko dók
1919 Egyéb ra ko dók
2111 Ágy ekék
2112 Vált va for ga tó ekék
2119 Mély for ga tó és egyéb ekék
2121 Fo gas bo ro nák
2122 Ro tá ci ós bo ro nák
2133 Rög tö rõ hen ge rek
2141 Tár csás bo ro nák
2143 Ásó bo ro nák
2149 Egyéb tár csás mû ve lõk
2171 Kö zép mély la zí tók
2172 Mély la zí tók
2181 Si mí tók
2182 Szán tás el mun ká lók
2183 Ta laj ma rók
2191 Te rep ren de zõk, ta laj egyen ge tõk
2192 To ló la pok, vo nó la pok
2193 Gö dör fú rók
2194 Áro ká sók és -kar ban tar tók
2199 Egyéb föld mun ka gép
2311 Per me te zõ-, por zó- és fo lyé kony mû trá gya ki jut ta tó gé pek (csak ma gyar or szá gi tí pus bi zo nyít vánnyal

    ren del ke zõ ül tet vény per me te zõk)
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2312 Per me te zõ, por zó és fo lyé kony mû trá gya ki jut ta tó cse rél he tõ fel épít mé nyek, adap te rek, tar to zé kok
2611 Két- és több ten ge lyes fixp la tós von ta tott jár mû vek
2612 Két- és több ten ge lyes bil le nõ szek ré nyes von ta tott jár mû vek
6111 Er dé sze ti trak to rok
6112 Er dé sze ti ra ko dók, kö ze lí tõk
6119 Egyéb er dé sze ti ma ga já rók
6121 Ta laj mû ve lõ gé pek
6122 Ve tõ- és ül te tõ gé pek
6123 Nö vény vé dõ- és táp anyag-ki jut ta tó gé pek
6124 Be ta ka rí tó- és fa ki ter me lõ gé pek
6125 Álló és ve gyes mun kák gé pei
6126 Szál lí tó jár mû vek
6127 Mo to ros fû ré szek, alj nö vény zet tisz tí tók
6129 Egyéb er dé sze ti mun ka gé pek

3. szá mú mel lék let a 144/2008. (XI. 7.) FVM ren de let hez

Õs ho nos fa fa jok jegy zé ke

Acer cam pest re me zei ju har

Acer pla ta no i des ko rai ju har

Acer pse u dop la ta nus he gyi ju har

Al nus glu ti no sa méz gás éger

Be tu la pen du la bi bir cses nyír

Car pi nus be tu lus gyer tyán

Cas ta nea sa ti va sze líd gesz te nye

Ce ra sus avi um (Pru nus avi um) ma dár cse resz nye

Fa gus syl va ti ca bükk

Fra xi nus an gus ti fo lia ssp. pan no ni ca ma gyar kõ ris

Fra xi nus ex cel si or ma gas kõ ris

Fra xi nus or nus vi rá gos kõ ris

Ma lus syl vest ris vad al ma

Pi nus syl vest ris er dei fe nyõ

Po pu lus alba fe hér nyár

Po pu lus ca nes cens szür ke nyár

Po pu lus nig ra fe ke te nyár

Po pu lus tre mu la rez gõ nyár

Py rus py ras ter (P. com mu nis) vad kör te

Qu er cus cer ris cser

Qu er cus pet ra ea (Q. ses si lif lo ra) ko csány ta lan tölgy

Qu er cus pu bes cens moly hos tölgy

Qu er cus ro bur (Q. pe dun cu la ta) ko csá nyos tölgy

Sa lix alba fe hér fûz

Sor bus aria lisz tes ber ke nye

Sor bus au cu pa ria ma dár ber ke nye

Sor bus tor mi na lis bar kó ca ber ke nye

Ti lia cor da ta (T. par vif lo ra) kis le ve lû hárs

Ti lia platyp hyl los (T. gran di fo lia) nagy le ve lû hárs

Ul mus glab ra (Ul mus mon ta na) he gyi szil

Ul mus la e vis vé nic szil

Ul mus mi nor (Ul mus cam pest ris) me zei szil
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